
 

 

ÅRSBERETNING FOR NBBS  november 2019– 2021  

Styret har i perioden bestått av: 

Berit Ch. Nielsen (leder) 
Øivind Berg (sekretær) 
Geir Rise (kasserer) 
Siri Rutledal Iversen, Ole Skimmeland  (styremedlemmer) 
Mette Guderud, Torbjørn Eng, Helene Jenssen (varamedlemmer) 
 
Valgkomite: Erik Guldager Nielsen, Anne Eidsfeldt og Øivind Frisvold 
Revisorer: Jofrid Holter og Inger-Lise Andersen 
 
Møter og arrangementer 
 
Året 2019 ble avsluttet med  lansering av NBBS jubileumsbok 5.november og omvis-
ning i Domus Bibliotheca  (Juridisk fakultetsbibliotek) 19. november. 0mvisningen i 
Nasjonalbiblioteket 14. januar 2020 var siste arrangement før nedstengning på grunn 
av coronapandemien. På grunn av smitteverntiltak ble generalforsamlingene 2020 og 
2021 utsatt og det har i perioden heller ikke vært avholdt medlemsmøter eller andre 
arrangementer.Av planlagte arrangementer som ikke har kunnet gjennomføres kan 
nevnes:   

• Trykkeriet v/Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole på Ringsaker 

• Museet v/ Klevfoss papirfabrikk 

• Drammens museum m/Collett-samlingen 

• Tomba  Emmanuele i Oslo med presentasjon av Vigeland-boksamling,  

• Medlemsmøte: Møt Gamle Deichman på nye Deichmann. 
 

Styret har i perioden holdt fem møter og har ellers holdt løpende kontakt via e-post. 
 
Andre aktiviteter 
Lederen leverte bidrag til NordNytt-spalten i det svenske tidsskriftet BIBLIS fram til en 
ny redaksjon kuttet ut denne 2019/2020. 
Videre har selskapet videreformidlet invitasjoner fra Galleri PAMA, Antikvariat Bryg-
gen, Nasjonalbibliotekets Kultur- og vitenskapshistoriske seminar samt informert om 
lansering av publikasjoner fra OsloMet. 
Det er formidlet informasjon om andre relevante begivenheter, som bl.a. GRAFILLs 
utstilling «Årets vakreste bøker» og andre arrangementer og utstillinger 
NBBSs leder har ivaretatt kontakten med selskapets danske søsterselskap, som har 
anmodet NBBS om å anmelde det nyutgitte bokverket Dansk Bibliotekshistorie i det 
danske bibliotekbladet «Revy», noe medlemmet Johan Henden vil ta på seg på 
vegne av NBBS, 
  
Selskapets Facebook-side (Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap), er en offentlig 
gruppe med 129 medlemmer/følgere. (pr. 1.1.2022) 
 
Nettstedet www.nbbs.no informerer løpende om utgivelser, arrangementer etc. som 

er av interesse og innenfor for NBBSs virkeområde. Nettstedet  får mye god omtale,  
og bidrar fortsatt  til å skaffe nye medlemmer til NBBS. (Ved søkeordet "bokhistorie" i 
Google kommer nettstedet opp som nr. 12, ved søkeordet "bibliotekhistorie" som treff 
nr. 3) 

http://www.nbbs.no/


 

 

 
Jubileumsbok er blitt godt mottatt og selges fortsatt. 
   
Medlemmer  
Medlemstallet er fortsatt stabilt. Biblbiotekmiljøet utgjør størstedelen av medlems-
massen, men det er et visst tilsig av medlemmer som arbeider med bokproduksjon 
og med boktrykk/produksjon som et kunstuttrykk mm. 
Kontakten med medlemmene  har i hovedsak blitt  ivaretatt ved e-post, men nettste-
det og Facebook er viktige kontaktpunkter der  bidrag fra medlemmene  er (svært) 
velkomne. 
 
 
FORSLAG til VIRKEPLAN 2022   
1. Fortsatt kontakt med aktuelle fagmiljøer. 

2. Fremme kontakten mellom bok- og bibliotekhistoriske miljøer i Norge gjennom 

kontakter og deltakelse på ulike arenaer. Kontakte aktuelle fagmiljøer, institusjoner , 

museer, skoler særlig utenfor Oslo-regionen. Følge med hva som skjer av 

overføringer/endring av samlinger i folkebibliotekene, særlig mht lokalhistorie. 

3. Informere om, støtte og delta i aktiviteter i av interesse  som 

bokutgivelser/lanseringer,  utstillingen Grafill/Årets vakreste bøker,  Nordiske bokbind 

- hver 4.år, kunstutstillinger  

4. Ny bokutgivelse  planlegges i 2023 og arbeidet startes opp i 2022 

5. Fortsatt satse på NBBSs hjemmeside som en bok- og bibliotekhistorisk ressurs, og 

aktivere til økt medlemsbruk av nettstedet 

6. I tillegg satse på facebook  som arena for informasjon og diskusjon  

7. Lage plan for åpne medlemsarrangementer (møter, ekskursjoner, etc.) 

Gjennomføre planlagte arrangementer, både en del av de som måtte 

avlyses/utsettes i 2020 og 2021, samt nye forslag som vil bli lagt fram 

8. Utvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer i de nordiske land, som  Dansk 

bibliotekhistorisk Selskab. Andre fora å følge opp: Nordisk forum for Boghistorie, 

Bokhistoria Göteborgs Universitet, Lunds  Universitet.  

9. Vurdere deltakelse ved NBFs store bibliotekmøte i Oslo 23.- 24. mars med stand 

eller annen informasjon 

 

APPENDIX TIL BERETNINGEN 

Da leder Berit Ch. Nielsen la fram beretningen, nevnte hun et par andre punkter: 

1) NBBS har også kontakt med Bibliotekparaplyen, et samarbeidsforum for 

organisasjoner i biblioteksektoren. 

2) Som leder av organisasjonen har hun mottatt en del henvendelser fra 

offentligheten om spørsmål som ligger innenfor NBBS’ interessefelt, som blir forsøkt 

besvart på beste måte. 

(Tilføyd av Torbjørn Eng) 



 

 

 
 


